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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO:

EMPRESA: OESTEMED COM. E REP. LTDA

CNPJ: 63.774.269/0001-45

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): RUA RIO BRANCO, 1391, PRINCESA ISABEL, CACOAL, RONDÔNIA

TELEFONE/FAX: (69) 3224-5672 / 981161102

E-MAIL:

REPRESENTANTE: AGOSTINHO GLEITON DANTAS OLIVEIRA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA VALOR TOTAL 

4 UNIDADE 1379 LEDAN 35,00 48.265,00

11 PACOTE 400 HNDESC 14,00 5.600,00

25 CAIXA 13526 ON CALL PLUS 44,00 595.144,00

VALOR TOTAL : R$ 649.009,00

VALOR TOTAL DOS ITENS ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 649.009,00

SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E NOVE REAIS

Porto Velho – RO, 07 de abril de 2020.

LICITALABIOPVH@HOTMAIL.COM

VALOR 
UNITÁRIO 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. Constituídas de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor e hastes tipo espátula. 
As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção 
lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na 
posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos 
Proteção dos olhos dos usuários contra impactos de partículas volantes 
multidirecionais. 

PROPE DESCARTÁVEL confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno não 
estéril com elástico, atóxico e antialérgico, gramatura 20 a 30. procedência, data de 
fabricação, validade e lote. pacote com 100 unidades.

TIRAS REAGENTES EM SUPORTE PLÁSTICO com área reativa para determinação 
quantitativa de glicemia utilizando metodologia enzimática, com leitura de refletância 
ou por amperometria e apresentação do resultado através do monitor portátil de 
calibragem fácil e rápida. O método de análise deve apresentar linearidade de 20 a 
500 mg/dL, com indicação que leve a repetição do teste quando necessário. O teste 
deve ser rápido com resultado até 45 segundos após a aplicação do sangue total na 
tira. Amostra de sangue total obtida por punção de polpa digital com volume máximo 
de 5 (cinco) microlitros, aplicada diretamente na tira reativa. Embalagem com 50 
unidades. Embaladas em frascos com 50 tiras de acordo com a praxe do fabricante de 
modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de 
fabricação e/ou prazo de validade, número de registro no Ministério da Saúde. A 
empresa vencedora deverá fornecer 01 (um) monitor por paciente cadastrado no 
Programa devidamente comprovado. Os aparelhos deverão ser novos e entreguem 
em uma única vez, em perfeito funcionamento. Os aparelhos deverão vir 
acompanhados de pilhas e/ou baterias, dependendo do modelo. A Contratada deverá 
repor em 48 (quarenta e oito) horas após a reclamação os aparelhos leitores que 
apresentarem qualquer problema de funcionamento no prazo de 01 (um) ano. A 
Contratada deverá fornecer sem ônus para a Contratante 4.032 (quatro mil e trinta 
e dois) aparelhos leitores de tiras reagentes (para atender 3.079 pacientes 
cadastrados + 20% de reserva técnica) do DAB e 175 do DEMAC.
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